Na podlagi prvega odstavka 25. člena, četrtega odstavka 30. člena in 33. člena Zakona o
kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (Uradni list RS, št. 63/16 – v nadaljevanju
ZKUASP) ter statuta društva Združenje avtorjev in nosilcev malih in drugih avtorskih pravic
Slovenije, k.o. (v nadaljevanju ZAMP), skupščina ZAMP dne 14. 9. 2017 sprejme naslednji

PRAVILNIK O NAMENSKEM SOCIALNEM SKLADU ZAMP
1.

Uvodna določba

1.1. Za socialne namene avtorjev s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji se lahko v
skladu z zakonom in statutom oblikujejo ločena namenska sredstva (v nadaljevanju
socialni sklad).
1.2. Ta pravilnik ureja namenski socialni sklad ZAMP, pravila o vplačilih in izplačilih iz sklada,
pravila o porabi sredstev sklada, opredeljuje upravičence do sredstev iz sklada in pravila
nadzora nad porabo sredstev sklada.
2.

Viri sredstev in upravljanje s sredstvi namenskega sklada

2.1. Sredstva namenskega socialnega sklada se črpajo iz naslednjih virov:
i. iz skupne delitvene mase vseh zbranih avtorskih honorarjev, po odbitku stroškov
poslovanja, v višini največ 10% zbranih avtorskih honorarjev; pri čemer višino
vplačila sredstev, iz katerih se oblikuje namenski socialni sklad v posameznem
poslovnem letu, določi skupščina s sklepom, ki mora biti sprejet z večino najmanj
treh četrtin na skupščini navzočih glasovalnih pravic.
ii. iz mase sredstev nerazdeljenih honorarjev, tj. sredstev zbranih in nedodeljenih
avtorskih honorarjev, za katere je že bil izveden z zakonom predpisan postopek
za identifikacijo in lociranje upravičencev. Višina zneska, ki se vplača v namenski
socialni sklad iz sredstev nerazdeljenih avtorskih honorarjev ne sme presegati
omejitve, ki jo določa zakon in se vplača šele po izteku splošnega petletnega
zastaralnega roka za morebitne zahtevke iz naslova zbranih avtorskih
honorarjev.
iii. iz odbitkov, ki so predvidenih v pogodbah o medsebojnem zastopanju s
kolektivnimi organizacijami iz tujine (bilateralni sporazumi).
2.2. Sredstva namenskega socialnega sklada se vodijo ločeno na računu ZAMP in se jih
lahko naloži v kratkoročne bančne depozite, če to ne vpliva na izplačevanje sredstev v
skladu s tem pravilnikom.
3.

Upravičenci

3.1. Do sredstev namenskega socialnega sklada so upravičeni avtorji del s področja
književnosti, znanosti, publicistike in njihovih prevodih, ki imajo stalno prebivališče v
Republiki Sloveniji in ki pri delitvi avtorskih honorarjev ZAMP v preteklem poslovnem letu
niso prejeli bruto zneska honorarja, ki bi v letu izplačila presegal bruto znesek minimalne
plače v Republiki Sloveniji.
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4.

Delitev in izplačilo sredstev

4.1. Sredstva iz namenskega socialnega sklada se delijo po načelu linearnosti, tj. med vse
upravičence v enakih delih.
4.2. Poslovodstvo ZAMP vsako leto najpozneje v roku 9 mesecev po koncu poslovnega leta
v katerem so bila vplačana sredstva v namenski socialni sklad, na podlagi uradnih
podatkov o znesku minimalne plače v Republiki Sloveniji naredi seznam upravičencev
do sredstev iz namenskega socialnega sklada in izračun zneska, ki pripade
posameznemu upravičencu in o tem v elektronski obliki obvesti vse upravičence .
4.3. Sredstva se upravičencem izplačajo najkasneje v roku 30 dni od dneva, ko poslovodstvo
odpošlje obvestilo iz prejšnjega odstavka.
5.

Pritožbeni postopek

5.1. Upravičenci lahko vložijo pritožbo zoper izračun dodeljenih sredstev, ki izhaja iz
individualnega obvestila, poslanega upravičencu skladno s tem pravilnikom.
5.2. Pritožbo se lahko vloži v roku 15 dni od prejema individualnega obvestila iz razlogov, da
pri izračunu niso bila upoštevana veljavna pravila o delitvi sredstev namenskega
socialnega sklada ali da so bila ta pravila napačno uporabljena.
5.3. Pritožba se obravnava v skladu s postopkom določenim v statutu ZAMP in ne zadrži
izplačil zneskov iz namenskega socialnega sklada.
6.

Nadzor na uporabo prejetih sredstev sklada

6.1. Sredstva namenskega socialnega sklada ZAMP so namenjena samo upravičencem, ki
jih določa ta pravilnik in se lahko porabijo samo v skladu s tem pravilnikom.
6.2. Poslovodstvo ZAMP skladno z zakonom pripravi letno poročilo, v katerem poroča o vseh
vplačilih sredstev v namenski socialni sklad in o delitvi in izvedenih izplačilih sredstev
upravičencem.
6.3. Nadzor nad porabo sredstev namenskega socialnega sklada izvaja nadzorni odbor
ZAMP.
7.

Prehodna in končna določba

7.1. Ta pravilnik prične veljati z dnem, ko ga sprejme skupščina ZAMP in se uporablja za
dodelitev in izplačilo sredstev namenskega socialnega sklada, ki se bodo oblikovala od
dne 1. 1. 2018 dalje.
7.2. O spremembah in dopolnitvah tega pravilnika odloča skupščina.

V Ljubljani, dne 14. 9. 2017

mag. Anton Frelih
Zakoniti zastopnik društva

______________________
Predsednik skupščine
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